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Vitória (ES), Segunda-feira, 07 de Abril de 2014.
presididas pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde e na sua 
ausência, ou impedimento, será presidida pelo Coordenador da CIST-ES.

Art. 11º - O funcionamento das Etapas Estadual e Macrorregionais se dará 
por meio de mesas temáticas, constituição de trabalhos de grupos e de 
uma plenária final.

Art. 12º - Os relatórios das Conferências Macrorregionais deverão ser 
finalizados, consolidados e apresentados à Comissão Organizadora 
Estadual, até o 10º dia após o término da Conferência e o relatório da 
Conferência Estadual deverá ser apresentado à Comissão Organizadora 
Nacional até 15 de agosto de 2014.

§ 1º - Os relatórios das Etapas Macrorregionais e Estadual deverão conter 
no máximo doze (12) propostas, sem número mínimo de propostas por 
sub-eixo, a serem apresentadas em papel tamanho A4, fonte Arial12, 
espaço duplo.

§ 2º - Caberá à Comissão de Formulação e Relatoria elaborar o relatório 
consolidado das Etapas Macrorregionais, a ser publicado e distribuído para 
subsidiar a Etapa Estadual.

§ 3º - A Comissão de Formulação e Relatoria da Etapa Estadual da 4ª CNSTT 
consolidará as propostas do relatório da Etapa Estadual, considerando 
apenas o tema central de cada proposta, observando o número máximo 
de 12 temas.

CAPITULO IV
DAS COMISSÕES

Art. 13º - A Etapa Estadual da 4ª CNSTT contará com as seguintes 
Comissões:
I -  Executiva;
II -  Organizadora;
III - Comunicação e Mobilização;
IV - Formulação e Relatoria.

§ 1º - A Comissão Executiva será composta por 10 (doze) membros, 
indicados pela Comissão Organizadora, a saber:

I - quatro (04) indicados pela CEREST Estadual; 
II - quatro (04) indicados, um de cada CEREST Regional:

a) Cachoeiro de Itapemirim; 
b) Colatina;
c) São Mateus;
d) Vila Velha. 

III - dois (02) indicados pelo CES dentre os funcionários da Secretaria 
Executiva do CES.

§ 2º - Na realização da Quarta Conferência, a Comissão Executiva contará 
com suporte técnico, financeiro e administrativo da Secretaria Estadual de 
Saúde.

§ 3º - A Coordenação da Comissão Executiva fica a cargo do CEREST 
Estadual.

§ 4º - A Comissão Organizadora será composta por oito (08) membros, 
indicados pelo CES-ES observada a paridade, a saber:

I - segmento de usuários: quatro (04) representantes;
II - segmento de trabalhadores da saúde: dois (02) representantes;
 III - segmento de gestores e prestadores: dois (02) representantes.

§ 5º - A Comissão de Comunicação e Mobilização será composta por 
dezoito (18) membros, indicados pela Comissão Organizadora, a saber:

I - Coordenação de Plenária, sendo um por Região de Saúde: quatro (04) 
representantes; 

II - Superintendência de Saúde, sendo um de cada Regional de 
Saúde:     
quatro (04) representantes;

III - CERESTs Regionais – um de cada: quatro (04) representantes; 

IV - Secretaria-Executiva do CES-ES: um (01) representante;

V -   CIST-ES: um (01) representante;

VI - CISTs Municipais – um por região de saúde: quatro (04) 
representantes.
 
§ 6º - A Comissão de Formulação e Relatoria será composta por seis (06) 
Organizadora.

Art. 14º- As Etapas Macrorregionais contarão com a Comissão de 
Organização Regional.

§ 1º - As Comissões de Organização Regionais, indicadas pela Comissão 
Organizadora, serão constituídas uma em cada Região de Saúde, 
considerando a realidade local e atuarão com a assessoria da Comissão 
Organizadora Estadual.

§ 2º - A Comissão de organização Regional será coordenada pelo CEREST 
da Região.

Art.15º - Compete à Comissão Executiva:

I - implementar as deliberações da Comissão Organizadora;

II - subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais 
Comissões;

III - garantir as condições de infraestrutura necessárias para a realização 
das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT;

IV - propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as 
suplementações orçamentárias;

V - prestar contas à comissão organizadora, dos recursos destinados 
a realização da Conferência, considerando-se os gastos das comissões 
Estadual na participação das Conferências Macrorregionais e na Estadual;

VI -  propor as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias 
para a realização das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT, 
referente ao local, ao credenciamento, equipamentos, instalações 
audiovisuais, reprografia, comunicação (telefone, internet, fax, dentre 
outros), hospedagem, transporte, alimentação e outras;

VII -  providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convênios 
necessários à realização das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª 
CNSTT;

VIII - propor lista de convidados e delegados a serem eleitos pelo CES na 
forma deste regimento obedecendo a paridade prevista na Resolução nº 
453/12 do CNS.

Art.16º - Compete à Comissão Organizadora:

I - promover, coordenar e supervisionar a realização da Etapa Estadual e 
Macrorregionais da 4ª CNSTT, atendendo os aspectos técnicos, políticos, 
administrativos e financeiros, e apresentar as propostas para deliberação 
do CES;

II - elaborar e propor:

a) o Regulamento da Etapa Estadual e Macrorregional da 4ª CNSTT;

b) apreciar a prestação de contas realizada pela Comissão Executiva;

c) resolver as questões julgadas pertinentes não previstas nos itens 
anteriores;

III -  acompanhar a disponibilidade de organização, de infraestrutura e do 
orçamento das Etapas Estadual e Macrorregionais;

IV - estimular, monitorar e apoiar a realização das Conferências 
Macrorregionais e a Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

Art. 17º- Compete à Comissão de Comunicação e Mobilização:

I - definir instrumentos e mecanismos de divulgação da 4ª CNSTT, 
incluindo imprensa, internet e outras mídias;

II - promover a divulgação do Regimento Interno das Etapas Estadual e 
Macrorregionais da 4ª CNSTT;

III - orientar as atividades de comunicação social das Etapas Estadual e 
Macrorregionais da 4ª CNSTT;

IV - apresentar relatórios periódicos das ações de comunicação e 
divulgação, incluindo recursos na mídia;

V - divulgar a produção de materiais, da programação e o relatório final 
das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª CNSTT;

VI - mobilizar e estimular a participação de todos os segmentos/setores 
pertinentes na realização das Etapas Estadual e Macrorregionais da 4ª 
CNSTT;


